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Processo Licitatório nº 144/2015
Pregão Presencial nº 5/2015, de 30 de setembro de 2015, Tipo Menor Preço.
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captação e
gravação e áudio e vídeo das sessões ordinária, extraordinárias, solenes e audiências públicas
da Câmara Municipal.
DECISÃO

1. Realizada a sessão pública para o Pregão Presencial nº 5/2015, Tipo Menor Preço, em
15 de outubro de 2015, às 14 horas, no Plenário de Sessões da Câmara Municipal de
Pato Branco, onde, na etapa de lances, as licitantes credenciadas lançaram valores
supostamente abaixo do preço de mercado, considerando os orçamentos realizados
para formação de preço total estimado para a execução do objeto da licitação em
questão.
2. Finda e etapa de lances, antes de adjudicar o objeto à licitante Its Media Vídeo e Design
Ltda., que ofertou o menor preço, foi solicitado a empresa apresentação de planilha de
custos, cujo objetivo é provar a exequibilidade da proposta.
3. Recebida a planilha de custos e demais informações julgadas necessárias para a devida
análise, encaminhou-se ao Departamento Contábil da Câmara Municipal de Pato
Branco, cujo interesse é a emissão de parecer técnico sobre os documentos
apresentados.
4. Em seu parecer, o Departamento Contábil indicou que a proposta apresentada pela
licitante Its Media Vídeo e Design Ltda., sendo o menor lance ofertado foi de R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais), é exequível.
5. Em reunião realizada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, conforme ata apensa ao
processo, decidiu-se por dar continuidade à licitação, convocando nova sessão pública
para abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, que será realizada
no dia 4 de novembro de 2015, às 9 horas, na Câmara Municipal de Pato Branco. Em
seguida, obedecendo aos prazos legais e havendo interesse, será aberto o prazo para
interposição de recursos.
Pato Branco, 28 de outubro de 2015.
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